CEJA ACTION 2020 GABAY NG BOTANTE:

Ang Laban upang Protektahan ang Kinabukasan ng Ating Klima
Ang boto ninyo sa 2020 ay siyang huhubog ng ating kinabukasan.
Mula noong 2016, ang mga komunidad sa California at sa buong bansa ay kumilos upang maprotektehan ang ating mga
prinsipyo. Nagmartsa ang taumbayan upang ipagtanggol ang mga black queers at trans folks, mga pamilya, mga ina, mga
kababaihan, mga anak at mga kalalakihan; mga matatapang na migrante na ipinagbubunyi ang kaligtasan at kinabukasan
ng kanilang mga pamilya sa border; at para itaguyod ang isang daigdig na paninindigan ang pamamahala ng mga katutubo
at ang kinabukasan upang manumbalik ang ating katubigan, himpapawid at lupa para sa susunod na henerasyon.
2020 ay ang ating taon upang palakasin ang ating boses at palaganapin ang ating pampulitikang aksyon. Sa ika-3 ng
Marso ay ang pagkakataon ng mga Californians upang baguhin ang senaryo ng pambansang pulitika sa pamamagitan
ng pagboto sa mga kampeon ng pangkalikasan at panglipunang hustisya at sa mga susing panukala sa balota. Sa Abril
kailangan nating tiyakin na bawat isa sa ating mga komunidad ay mabibilang sa U.S. Census para masiguro na patuloy
na makakakuha ang California ng mga rekurso para matulungan ang walang kalabanlaban ng mga tao sa ating mga
komunidad. Sa ika-3 ng Nobyembre, lahat ng botante sa bansa ay boboto upang ilatag ang kinabukasan ng ating bansa
at bigyan daan ang mas progresibo, patas na pamumuno sa ating estado at sa ating bansa.

SA IKA-3 NG MARSO, IBOTO ANG MGA KANDIDATONG
KAMPEON NG KATARUNGANG PANGKALIKASAN:

MGA PRINSIPYO
NG HUSTISYANG
PANGKALIKASAN:
Monique
Limón

Abigail
Medina

Distrito
Pangsenado 19

Distrito
Pangsenado 23

Unahin at pahalagahan
ang proteksyon laban sa
nakakapinsala o nakasisira,
pantaong kalusugan, at
mas maunlad na kalidad
ng buhay.
Huwag gumawa ng

Cathy
Murillo

DeniAntoinette

Mazingo

Distrito ng
Assembliya 37

Distrito ng
Assembliya 42

Lorena
Gonzalez

Georgette
Gómez

Distrito ng
Assembliya 80

Distritong
Pangkongresyunal 53

makakasama

Unahin ang hustisyang
pangkalikasan ng mga
komunidad

Maging aktibo
Gamitin ang
pamamaraang
intersectional

Eloise Gómez
Reyes

Shirley
Weber

Distrito ng
Assembliya 47

Distrito ng
Assembliya 79

Maging palatugon
Igalang ang kaalaman
ng komunidad

PROP 13: Bono ng mga Pasilidades ng Paaralan at Kolehiyo ng California
Yes sa Proposisyon 13 ay magbibigay pahintulot sa $15 bilyon na bono para sa earthquake
retrof its at pagtatanggal ng mga amag, asbestos, at tingga sa mga paaralan at kolehiyo
para sa kalusugan at kaligtasan ng mga estudyante ng California.
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